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Xudafərin körpüsünün UNESCO-nun 
Dünya İrsi Siyahısına salınması məqsədilə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur
 � Mədəniyyət Nazirliyi Xudafərin körpüsü ilə bağlı bəyanat 

yayıb. AZƏRTAC-a daxil olan bəyanatda deyilir:

“Oktyabrın 18-də rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu 1993-cü ildə 
Ermənistan Respublikasının silah-
lı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş 
Cəbrayıl rayonunun ərazisində yerləşən 
dünya əhəmiyyətli tarix-memarlıq 
abidəsi olan Xudafərin körpülərini işğal-
dan azad edib. Xudafərin körpülərinin 
üzərində 27 ildən sonra yenidən 
Azərbaycan Respublikasının üçrəngli 
bayrağı ucaldılıb.

Tikilmə tarixinə görə dövrünün 
möhtəşəm mühəndis qurğularından olan 
Xudafərin körpüləri Azərbaycan Res-
publikası ilə İran İslam Respublikasının 
dövlət sərhədində yerləşən möhtəşəm 
tarixi abidədir.

Xudafərin körpüləri Araz çayının 
şimal və cənub sahillərini birləşdirir. 
Tarixi İpək yolunun üzərində yerləşən 
11 tağlı körpü (inv. 12) XI-XII əsrlərdə, 
15 tağlı körpü (inv. 13) isə XIII əsrdə 
inşa olunub. Azərbaycan memarlığının 
unikal abidələrindən olan Xudafərin 
körpüləri Yaxın və Orta Şərq regionunun 

ən əzəmətli, ən məşhur körpülərindən 
hesab olunur. Xudafərin körpüləri Böyük 
İpək Yolunun inkişafında mühüm rol 
oynamış və hərbi-strateji cəhətdən də 
müstəsna əhəmiyyətə malik olmuşdur.

15 aşırımlı körpünün antik dövrdə 
inşa edilmiş digər bir körpünün da-
yaqları üzərində tikildiyi ehtimal edilir. 
Coğrafi mövqeyinin əlverişli olması, yəni 
sahillərinin sal qayalarla əhatələnməsi 
burada körpünün tikilməsinə şərait 
yaratmışdır. Körpünün tağları bişmiş 
kərpicdən yığılsa da, doldurucu kimi çay 
daşından istifadə edilmişdir. 15 aşırımlı 
körpüdən 750 metr aralıda yerləşən 11 
aşırımlı körpünün tikinti materialı kimi 
yonulmuş sal qaya daşlarından istifadə 
edilmişdir.

1993-cü ildə Cəbrayıl rayonu 
Ermənistan Respublikası silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal edildikdən 
sonra Xudafərin körpüləri dağıntıla-
ra məruz qalmışdır. Bu da bir daha 
Ermənistan Respublikası tərəfindən "Si-
lahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətləri 

qorunması haqqında" UNESCO-nun 
1954-cü il Haaqa Konvensiyası, "Dün-
ya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi 
haqqında" UNESCO-nun 1972-ci il 
Konvensiyası, "Arxeoloji irsin mühafizəsi 
haqqında" 1992-ci il Avropa Konvensi-
yası və digər beynəlxalq hüquq norma-
larının kobud şəkildə pozulmasının, bu 
ölkənin təcavüzkar siyasətini davam 
etdirməsinin göstəricisidir.

Əminik ki, qısa zamanda rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu işğal altında olan 
bütün torpaqlarımızı azad edəcək və 30 
ilə yaxın bir müddətdə dağıntılara məruz 
qalmış yurd yerlərimiz və bütün tarix-
mədəniyyət abidələrimiz dövlətimizin 
bu sahədə həyata keçirdiyi fəaliyyətə 
uyğun şəkildə bərpa edilib yenidən xal-
qımıza qaytarılacaqdır.

Müstəsna universal dəyəri, 
təkrarolunmaz landşaftı, yüksək 
memarlıq-mühəndis həlli, eləcə də iki 
ölkə ərazisində yerləşdiyini nəzərə 
alaraq Xudafərin körpülərinin UNESCO-
nun Dünya İrsi Siyahısına salınması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
tərəfindən tədbirlərin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur”.

Anar Eyvazov: Hazırda qoşunlarımız bütün 
cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir

 � Ötən müddət ərzində cəbhədə və dövlət sərhədi boyu 
müdafiə mövqelərimizi, eləcə də yaşayış məntəqələrimizi atıcı 
silahlarla və artilleriya vasitələri ilə atəşə tutan düşmən qüvvələri 
ordumuz tərəfindən darmadağın edilib. Ermənistan ordusu Kəlbəcər 
rayonu istiqamətindən Göygöl rayonu, Berd rayonu istiqamətindən 
Tovuz rayonu, Vardenis rayonu istiqamətindən isə Daşkəsən rayonu 
ərazisindəki döyüş mövqelərimizi, o cümlədən Goranboy, Tərtər və 
Ağdam rayonlarında yaşayış məntəqələrimizi artilleriya və iriçaplı 
silahlarla atəşə tutub. Atəş nəticəsində mülki şəxslərdən iki nəfər 
həlak olub, bir nəfər ağır yaralanıb. Ordumuz tərəfindən adekvat 
cavab tədbirləri görülüb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bunu 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
mətbuat katibi polkovnik-leytenant Anar 
Eyvazov oktyabrın 20-də Hərbi İnfor-
masiya Mərkəzində keçirilən brifinqdə 
deyib. 

Bildirilib ki, cəbhənin Ağdərə-
Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl və 
Qubadlı-Zəngilan istiqamətlərində 
itirdiyi mövqeləri bərpa etməyə cəhd 
edən düşmənə qarşı bölmələrimiz 
uğurlu əməliyyatlar yerinə yetirib. 
Artilleriya atəşləri ilə gücləndirilmiş 
bölmələrimizin xüsusi əməliyyatları 
nəticəsində düşmənin 1-ci, 2-ci, 5-ci 
və 246-cı alaylarının, eləcə də 10-cu 

dağatıcı, 18-ci motoatıcı diviziyalarının 
komandir heyəti və muzdlu döyüşçülər 
daxil olmaqla xeyli sayda canlı qüvvəsi 
məhv edilib və yaralanıb. Ümumilikdə 
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 
döyüş və avtomobil texnikası, artilleriya 
və zenit-raket qurğuları, silah və döyüş 
sursatları, əməliyyat-taktiki və ballistik 
raket qurğuları, yaylım atəşli, radioelekt-
ron mübarizə və tank əleyhinə vasitələri, 
o cümlədən S-300 tipli zenit-raket 
kompleksləri məhv edilib. Xeyli sayda 
silah-sursat, tank və artilleriya qurğuları 
ələ keçirilib. 

Polkovnik-leytenant Anar Eyvazov 
qeyd edib ki, aparılan əməliyyatlar 

nəticəsində böyük itkilər verən düşmən 
bölmələri döyüşə girməkdən imtina 
edir, tutduqları mövqeləri tərk edib 
geriyə çəkilməyə məcbur olub. Füzuli, 
Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan rayonla-
rında bir neçə kənd və Zəngilan şəhəri 
uzunmüddətli işğaldan azad edilib. 
Hazırda qoşunlarımız bütün cəbhə boyu 
əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. 
Düşmən qüvvələri itkilər verərək döyüş 
meydanından fərarilik edir, geriyə çəkilir. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat ka-
tibi deyib ki, erməni mətbuatında 
düşmənin guya Xudafərin ərazisində 
əməliyyat keçirdiyi iddia edilir. Bildiririk 
ki, bu məlumatların hamısı yalandır. 
Ermənistan ordusu Xudafərin ərazisində 
əməliyyat keçirmək iqtidarında deyil və 
Xudafərini birdəfəlik unutmaları daha 
yaxşı olar. 

Əməliyyatların gedişində Azərbaycan 
Ordusunun müasir silahları və dö-
yüş texnikası yalnız düşmənin hərbi 
hədəflərinin məhv edilməsinə və 
preventiv tədbirlər çərçivəsində mülki 
əhalini hədəfə almış legitim hədəflərin 
dəqiq atəşlə məhv edilməsinə yönəldilib. 

Brifinqdə media nümayəndələrinin 
diqqətinə çatdırılıb ki, bəzi sosial şəbəkə 
istifadəçilərinin əməliyyatlarla bağlı 
paylaşdığı şəxsi fikirlər məxfilik rejiminin 
pozulmasına və ən əsası hərbi qulluq-
çularımızın həyatına təhlükə yarada 
bilər. Bu məsələni nəzərə alaraq, bir 
daha sosial şəbəkə istifadəçilərini və 
KİV nümayəndələrini yalnız Ali Baş 
Komandanımızın ictimaiyyətə çatdırdığı 
məlumatlara və Müdafiə Nazirliyinin 
rəsmi məlumatlarına istinad etməyə 
çağırırıq. 

“Sonda yeni uğurlar münasibətilə 
ordu rəhbərliyi adından xalqımızı bir 
daha təbrik edirik. Əmin edirik ki, ordu-
muz işğal altında qalan digər torpaqları-
mızı da tezliklə və mütləq şəkildə azad 
edəcək. Qələbə bizimlədir”, – deyə pol-
kovnik-leytenant Anar Eyvazov bildirib.

Peşəkar jurnalist, Azərbaycanın və AZƏRTAC-ın dostu 
Hi Pinq Çinin Sinxua agentliyinin prezidenti təyin edilib

 � Peşəkar jurnalist, Azərbaycanın və 
AZƏRTAC-ın dostu Hi Pinq Çinin Sinxua milli xəbər 
agentliyinin prezidenti təyin edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
son bir neçə ildə Sinxuada nazir 
statusunda baş redaktor kimi çalı-
şan Hi Pinq bu vəzifədə uzun illər 
agentlikdə informasiya buraxılışı-
na rəhbərlik edib. 

Xüsusi qeyd etmək lazımdır 
ki, Hi Pinq Sinxua ilə AZƏRTAC 
arasında əməkdaşlığın inkişafında 
mühüm rol oynayıb. Onun başçı-
lıq etdiyi nümayəndə heyəti 2018-
ci ilin sentyabrında Azərbaycanda 
səfərdə olub. AZƏRTAC-ın İdarə 
Heyətinin sədri Aslan Aslanov ilə 
görüşdə agentliklərimiz arasında 
səmərəli əməkdaşlığın dövlət baş-
çıları İlham Əliyevin və Si Cinpi-
nin ölkələrimizin münasibətlərinin 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 
hədəflərinə uyğun olduğu vurğu-
lanmışdı.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Hi Pinqin rəhbərlik etdiyi 
Sinxua nümayəndə heyətini qəbul 
etmiş, iki ölkənin milli xəbər 
agentliklərinin yüksək əməkdaşlıq 
əlaqələrindən məmnunluğunu 
bildirmişdi. Hi Pinq Prezident 
İlham Əliyevin Azərbaycan-
Çin münasibətlərinin inkişafına 

verdiyi böyük önəmi xüsusi 
vurğulamış, bunun nəticəsində iki 
ölkənin əməkdaşlıq əlaqələrinin 
dərinləşdiyini bildirmişdi. 
Azərbaycanda gedən sürətli 
inkişaf proseslərinin şahidi 
olduğunu deyən Hi Pinq Sin-
xua ilə AZƏRTAC arasında 
əməkdaşlıq haqqında imzalanan 
sənədlərin əhəmiyyətini qeyd 
edərək, bu əlaqələrin daha da 
genişləndirilməsinin vacibliyini 
diqqətə çatdırmışdı.

Hi Pinq Bakıda olduğu 
müddətdə paytaxtımızın tarixi 
yerlərinə baş çəkmiş, Bibiheybət 
mədəninin ərazisində dünyada 
sənaye üsulu ilə qazılmış ilk neft 
quyusu ilə tanış olmuşdu.

Qeyd edək ki, Hi Pinqin 
Bakıya səfərindən bir neçə 
ay əvvəl - 2018-ci ilin iyun 
ayında Pekində AZƏRTAC ilə 
Sinxua arasında informasiya 
mübadiləsinə dair Əməkdaşlıq 
Sazişini Sinxua tərəfdən məhz Hi 
Pinq imzalamışdı. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin də 
iştirak etdiyi II “Bir kəmər, bir 
yol” Beynəlxalq Əməkdaşlıq 

Forumunun nəticələrinin icrası 
istiqamətində Çinin Sinxua agent-
liyinin təşəbbüsü ilə yaradılan 
“Bir kəmər, bir yol” İqtisadi İnfor-
masiya Tərəfdaşlığı platformasına 
AZƏRTAC-ın təsisçi-üzv statu-
sunda qoşulmasına da Hi Pinq 
dəstək verib.

AZƏRTAC ilə Sinxua-
nın 2003-cü ildən başlayan 
əməkdaşlığı dövründə birgə 
fotosərgilər, təqdimatlar, informa-
siya və təcrübə mübadiləsi həyata 
keçirilib. Eyni zamanda, hər iki 
agentlik Dünya Xəbər Agentlikləri 
Konqresində, AZƏRTAC-ın ha-

zırda vitse-prezident olduğu Asiya 
və Sakit Okean Ölkələri İnfor-
masiya Agentlikləri Təşkilatında 
(OANA) sıx əməkdaşlıq edirlər. 
Sinxua AZƏRTAC-ın ölkəmizin 
inkişafı, Azərbaycanda baş verən 
yeniliklərlə bağlı ayda 10-15 
xəbərini öz saytında yerləşdirir. 
Həmçinin Sinxua Azərbaycanla 
bağlı məlumatları ölkənin əsas 
xəbər mənbəyi olan AZƏRTAC-
dan alır. AZƏRTAC-ın Çin dilində 
informasiyaları isə həm Sinxuada, 
həm də ölkənin digər nüfuzlu 
KİV-lərində yayımlanır.

CƏBHƏDƏ SON VƏZİYYƏT
 � Oktyabrın 19-u gün ərzində və 20-nə keçən gecə cəbhənin 

Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Hadrut-Cəbrayıl və Qubadlı-Zəngilan 
istiqamətlərində müqavimət göstərməyə cəhd edən düşmənə qarşı 
döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən 
müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minaatanlar və toplardan atəşə 
tutub.

Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan 
Ordusu tərəfindən həyata keçirilən 
fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı 
qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 4 ədəd BM-
21 “Qrad” YARS, 1 ədəd D-30 haubitsa 
topu və 5 ədəd avtomobil texnikası 
məhv edilib və sıradan çıxarılıb.

Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu 
əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.

Eyni zamanda məlum olub ki, 
Azərbaycan Ordusunun endirdiyi artille-
riya zərbələri nəticəsində Ermənistan si-
lahlı qüvvələrinin 1-ci motoatıcı alayının 
müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin 
şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda ölən 
və yaralanan olub. Alayın 1-ci motoatıcı 
taborunun şəxsi heyəti və döyüş tex-
nikası tamamilə sıradan çıxarılıb. Alay 
komandirinin müavini Hovik Melkum-
yan, digər vəzifəli şəxs Qor Mirzoyan, 
həmçinin alayın müdafiə zolağında 
mövqe tutan xüsusi təyinatlı bölmənin 

komandiri kapitan Vahab Asetryan da 
zərərsizləşdirilib.

Azərbaycan Ordusunun həyata ke-
çirdiyi tədbirlər nəticəsində 2-ci motoa-
tıcı alayın müdafiə sahəsində düşmənin 
bir bölməsi döyüş mövqelərini tərk 
edərək geri çəkilib.

5-ci motoatıcı alayın müdafiə 
sahəsində düşmən bölmələrinin şəxsi 
heyəti arasında çoxlu sayda ölən və 
yaralanan var. Yaralılar arasında bölük 
komandiri Norik Ağakelyanın da olduğu 
bildirilir.

18-ci motoatıcı diviziyasının müdafiə 
zolağında yerləşdirilən muzdlulardan 
ibarət “Legion” dəstəsi və ehtiyatdan 
çağırılmış hərbi vəzifəlilər döyüşlərdə iş-
tirak etməkdən imtina edib. Məlum olub 
ki, ağır itkilərə məruz qalan bu dəstələr 
onlara tapşırılmış müdafiə sahələrində 
tab gətirməyərək kütləvi şəkildə fərarilik 
edir.

Bundan əlavə, 10-cu dağatıcı 
diviziyanın müdafiə zolağına gətirilmiş 

kəşfiyyat bölüyü də canlı qüvvə ba-
xımından itkilərə məruz qalıb. Şəxsi 
heyətin üçdə ikisini itirən bölmə 
mövqeləri ataraq geri çəkilməyə məcbur 
edilib.

Füzuli rayonu istiqamətində əks-
hücuma keçən düşmən bölmələrindən 
birinin 30 nəfər şəxsi heyəti Azərbaycan 
Ordusunun atəşi nəticəsində darmada-
ğın edilib.

246-cı alayın müdafiə sahəsində 
alay komandiri polkovnik Tatul Gazar-
yan, alay komandirinin müavini Armen 
Ohanyan və 3-cü taborun koman-
diri də xüsusi tədbirlər nəticəsində 
zərərsizləşdirilib. 

* * *
Oktyabrın 20-də axşam saatlarında 

Gəncə istiqamətində Ermənistan silahlı 
qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş apa-
ratı (PUA) Hava Hücumundan Müdafiə 
bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib.

Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Beləliklə, ötən günlərdə olduğu kimi, 
döyüşlərdə ordumuz tərəfindən sarsıdıcı 
zərbələr alaraq geri oturdulan düşmən 
xislətinə sadiq qalaraq yenə də yaşayış 
məntəqələrimizi hədəfə almağa cəhd 
göstərir.

“Xalq qəzeti”

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın milli məsələsidir

Azərbaycan Ordusu əks-hücum 
əməliyyatları ilə işğal altında qalan 
torpaqların bir hissəsini də azad etdi. 
Bu isə işğala əsaslanan status-kvonun 
dəyişməsi ilə nəticələndi. Beləliklə, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi 
yolla həllinin mümkünlüyü sübuta ye-
tirildi. Eyni zamanda, düşmənə Dağlıq 
Qarabağ probleminin xalqımız üçün çox 
həssas məsələ olduğunu və torpağımı-
zın bir qarışının belə işğalçıda qalmaya-
cağı məntiqini də anlatdı.  

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasın-
da AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnsti-
tutunun mexanika üzrə fəlsəfə doktoru 
Emin Bağırov söyləyib. 

Emin Bağırov deyib: “Təəssüf ki, bu 
problemin həllinin uzanmasında dünya 
birliyi, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
məsələyə ikili standartlarla yanaşılması, 
münaqişənin ədalətli həllinə ciddi maraq 
göstərilməməsi də az rol oynamadı. 
Ən əsası isə ATƏT-in Minsk qrupu 
münaqişənin həlli istiqamətində öz 
vəzifəsinin öhdəsindən gəlmədi. 

Bəzi həmsədrlərin ermənilərin 
tərəfini saxlaması, işğal faktına göz 
yumması açıq-aydın nəzərə çarpırdı. 
Bununla da işğalçının cəzasız qal-
ması bölgənin təhlükəsizliyinə böyük 
təhlükə yaradırdı. Nəticəsiz danışıq-
lar, vasitəçilərin əhəmiyyətsiz, əksər 
hallarda isə ikili standartlara söykənən 
bəyanatları prosesi ölü nöqtədən 
tərpətməyə imkan vermirdi. Yaranmış 
vəziyyət isə həm vasitəçiləri, həm də iş-

ğalçını qane edirdi. Təbii ki, Azərbaycan 
da öz milli məsələsi olan Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi ətrafında vəziyyətin 
sona qədər bu cür davam etməsi ilə 
razılaşmırdı.  

Şübhəsiz ki, belə şəraitdə 
Azərbaycanın yeganə yolu qəti möv-
qe nümayiş etdirərək münaqişənin 
hərbi yolla həllinə üstünlük verməsi 
idi. Sentyabrın 27-dən başlayaraq 
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin 
əks-hücum əməliyyatları da məhz bu 
məntiqə əsaslandı və vəziyyətin bu yolla 
dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü sübuta 
yetirdi.

Burada bir məqama da diqqət 
yetirmək istərdim. Belə ki, indiyədək 
Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesində 
cəbhə xəttini qondarma rejimin sərhəd 
xətti kimi təqdim edirdi. Həmçinin danı-
şıqlar masasına üçüncü tərəf kimi qon-
darma rejimin rəhbərliyini cəlb etməyə 
cəhd göstərirdi. Hətta azğınlıq o həddə 
çatmışdı ki, düşmən yeni ərazilərimizi 
işğal etmək iddiasında idi. Azərbaycan 
Ermənistanın bütün bu hərəkətlərinə ca-
vab verdi və onu, necə deyərlər, yerində 
oturtdu”.

Fəlsəfə doktoru deyib ki, artıq status-
kvo, təmas xətti yoxdur. Halbuki, uzun 
illər idi ki, münaqişənin həll olunmaması 
və işğala əsaslanan status-kvonu saxla-
maq üçün Ermənistana dəstək göstərilir, 
danışıqlar prosesi imitasiya əsasında 
aparılırdı. Məqsəd Azərbaycan torpaq-
larının Ermənistan tərəfindən tədricən 

ilhaqına nail olmaq idi. Otuz il ərzində 
qurulmuş və daim möhkəmləndirilmiş 
bu status-kvo Prezident İlham Əliyevin 
qətiyyəti və siyasi iradəsi nəticəsində 
dağıldı, Azərbaycan işğalla heç zaman 
barışmayacağını bir daha sübut etdi. 

Beləliklə, hazırda Azərbaycan hərbi 
və siyasi şərtləri diktə edir. Məhz bunun 
məntiqi nəticəsidir ki, Azərbaycan 
hücum diplomatiyasına əsaslanan 
gedişlərlə regionun geosiyasi mənzərəsi 
sürətlə dəyişməyə başlayır. 

Hazırda istər hərbi sahədə, istərsə 
də diplomatiyada tamamilə başqa 
bir mənzərə yaranıb. Azərbaycan 
Prezidenti müxtəlif KİV-lərə verdiyi 
müsahibələrində bir daha Azərbaycan 
həqiqətlərini dünyaya çatdırır, 
Ermənistan tərəfinin beynəlxalq hü-
quq və normalara sığmayan siyasət 
yürütdüyünü, işğalçılıq əməllərindən 
çəkinmədiyini bildirir. Erməni tərəfi 
döyüşləri saxlamağa, vaxt qazanma-
ğa çalışır. Təəssüf ki, düşmən bütün 
mənfur əməllərinə Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən qat-qat artıq adekvat cavab 
veriləcəyini anlamır.  

Emin Bağırov bildirib ki, vaxtilə 
imtina etdiyi baza prinsiplərini qəbul 
etməyə məcbur olan Ermənistan bu gün 
beynəlxalq hüquqdan danışmaq haqqı-
nın olmadığını yaxşı dərk edir. Bundan 
sonra aparılacaq danışıqların gedişində 
şərtləri Azərbaycan müəyyənləşdirəcək 
və Azərbaycana qarşı hər hansı 
şərtlərin irəli sürülməsindən söhbət 
gedə bilməz. İmitasiya xarakterli 
danışıqlar da müzakirə mövzusu ola 
bilməz. Rəsmi Bakı yalnız nəticəyə 
hesablanmış danışıqların davam 
etdirilməsinin tərəfdarıdır. Beynəlxalq 
vasitəçilər və dünya birliyi də anladı 
ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın milli 
məsələsidir. Kənar təzyiqlərə rəğmən, 
Azərbaycan rəhbərliyi üçün milli ma-
raqlar ən ali dəyərdir. Uzun illərdir 
Ermənistan tərəfdən gözardı edilən BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 
icrası üçün artıq real zəmin yaranıb.

 � Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri 
sentyabrın 27-dən başlayaraq əks-hücum 
əməliyyatları nəticəsində Ermənistanın 
30 il ərzində havadarlarının dəstəyi ilə 
qurduğu ordusunu darmadağın etdi. 
Düşmənin 16 komanda məntəqəsi, 250-yə 
yaxın tankı, çoxsaylı artilleriya qurğusu, 
raket sistemləri, canlı qüvvəsi məhv edildi 
və xeyli sayda hərbi texnikası, silah-
sursatı ələ keçirildi. 

Düşmənin mülki 
şəxsləri hədəfə alması 

nəticəsində Tərtər 
rayonunda iki nəfər 
həlak olub, bir nəfər 

xəsarət alıb
 � Ermənistanın silahlı 

qüvvələri elan olunan humanitar 
atəşkəs rejiminin tələblərini kobud 
şəkildə pozmaqla dinc mülki 
əhalimizə qarşı cinayət əməllərini 
davam etdirir.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, oktyabrın 20-də 
səhər saatlarından başlayaraq düşmənin silahlı 
birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonu müxtəlif 
istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriya-
dan atəşə tutulub. Saat 15 radələrində rayo-
nun Cəmilli kəndində fərdi yaşayış evinə top 
mərmisinin düşməsi nəticəsində kənd sakinləri 
1994-cü il təvəllüdlü İsaqlı Anar Rəsul oğlu və 
1984-cü il təvəllüdlü Quliyev Anar Tofiq oğlu 
həlak olub, 1972-ci il təvəllüdlü Şabanov Murov 
Rəsul oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 
alıb. Bundan başqa, evə külli miqdarda ziyan 
dəyib.

Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən 
mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq 
tədbirləri həyata keçirilir.

Azərbaycanda koronavirus 
infeksiyasına 584 yoluxma faktı qeydə 

alınıb, daha  128 nəfər sağalıb

 � Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 
584 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, daha 128 nəfər sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında 
Operativ Qərargahdan verilən 
məlumata görə, COVID-19 üçün 
götürülən analiz nümunələri 
müsbət çıxmış 5 nəfər vəfat 
edib.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 45 
min  879 nəfərin koronavirus infek-
siyasına yoluxması faktı müəyyən 

edilib. Onlardan 40 min 272 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 635 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 
4972 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 1 milyon 
241 min 664 test aparılıb. Dünənki 
test sayı isə 9028-dir.
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